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2  Niedziela  Wielkanocna   ( Biała )  
NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO   (23.04.2017)  

   
Rachowice 7.20 

7.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Do Opatrz. Bożej i M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za 
odebrane łaski z prośbą o zdrowie i błogosław. Boże w int. 
Helmuta Sosna.  

   
Sierakowice 9.20 

9.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Za + Alfreda Sosna, jego rodziców Agnieszkę i Augustyna, 
za ++  rodziców Annę i Józefa Sosna, braci Jana Alfreda i 
Antoniego, bratowe Elżbietę i Hildegardę , za ++ z całego 
pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.   

   
Goszyce  10.50 

11.00 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  

Za++ Hildegardę i Augusta Wollny, córkę Kornelię, zięcia 
Józefa za ich rodziców, rodzeństwo, za ++ z rodzin Wollny, 
Wittek, Slupina i Halor oraz + Urszulę Kipara.  

   
   
Poniedziałek 24.04.2017 Uroczystość św. Wojciecha  Bpa i M.,   Głównego. Patrona Polski 
   
Sierakowice 17.00 

ok.17.45 
PROCESJA  ŚW. MARKA    ( o urodzaje )  
O urodzaje w  int. wszystkich rolników  i  działkowców  oraz 
o chleb powszedni dla nas wszystkich.    ( do krzyża ) 

   
Rachowice 17.00 

ok.17.45 
PROCESJA  ŚW. MARKA    ( o urodzaje )     
O urodzaje w  int. wszystkich rolników  i  działkowców  oraz 
o chleb powszedni dla nas wszystkich.     (Kapliczka) 

   

   
Wtorek 25.04.2017 Święto  św. Marka - Ewangelisty 
   
Goszyce 17.00 

ok.17.40 
PROCESJA  ŚW. MARKA    ( o urodzaje )  
O urodzaje w  int. wszystkich rolników  i  działkowców  oraz 
o chleb powszedni dla nas wszystkich.    ( do krzyża ) 

   
   
Środa 26.04.2017  
   
Sierakowice 17.30 Za ++ Waleskę i Franciszka Kowol, 4-ch synów, córkę 

Gertrudę, 2-ie synowe, wnuka Krystiana, ++ rodz. Schoepe 
i dusze w czyśćcu cierp.  

   

 
 

  

Rachowice 1663r. Sierakowice 1673r. 

 

Rachowice 

1663r. 
 

Goszyce 1932r. 



Parafia Św. Trójcy  tel.  (032)  238-42-30 
Rachowice 

 

Czwartek 27.04.2017  
   
Sierakowice 17.30 Do M.B. Nieust. Pom. z podziękow. za otrzymane łaski z prośbą 

o dalszą opiekę i zdrowie w int rodziny Weroniki i Jerzego 
Adamek oraz ich dzieci i wnuków.  

   
Rachowice 18.30 Za + ojca Henryka Gruszka na pam. urodzin, + mamę Helenę ich 

++ rodzeństwo, dziadków Klapec, Gruszka, rodziców Janinę i 
Jerzego Gil, dziadków Kułakowski i Gil, Małgorzatę Kowalską, ++ 
pokrew, i dusze w czyśćcu cierp.  

   
   
Piątek 28.04.2017  
   
Sierakowice 17.20 

17.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Za + Alicję Milczanowską w 2-gą rocz. śmierci.  

   
Rachowice 18.20 

18.30 

Koronka do Miłosierdzia Bożego  
Za ++ Pawła i Norberta Szczygieł, ++ rodziców Monikę i 
Romana Szczygieł, Zofię i Romana Szefczyk oraz dusze w 
czyśćcu cierp.  

   
   
Sobota 29.04.2017 Święto  św. Katarzyny Sieneńskiej Dz. i dr Kościoła 
   
Rachowice 14.30 Śl. zwykły  pom. Magdaleną Czajka  a  Pawłem Przybysławskim 
   
Sierakowice 17.00 M.N.  Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i 

błogosław. Boże z ok. 70-tych urodzin Marty Pietrek. 
   
Rachowice 18.30 M.N.  Za + matkę Helenę Markucik na pam. urodzin, za jej 

++ mężów Pawła i Ryszarda, syna Pawła, zięciów Jerzego i 
Józefa, braci Emila i Ryszard, ++ rodziców z obu stron oraz 
całe ++ pokrew. Markucik, Sachnik, Urbanek i Hassa. 

   
   

3   Niedziela  Wielkanocna    (30.04.2016)  
Niedziela  Biblijna 

   
Rachowice 7.30 Do Boskiej Opatrz. z podziękow. za odebrane łaskiz prośbą 

o dalsze zdrowie wint. Marioli i Rudolfa Grzywacz oraz ich 
dzieci z rodzinami  

   
Sierakowice 9.30 Za + męża Manfreda Fuhrmann na pam. jego urodzin, za 

jego ++ rodziców, ++ siostry, za rodziców Roberta i Martę 
Melzon, ++ rodzeństwo, dziadków z obu stron i za ++ z 
pokrewieństwa Melzon i Fuhrmann. 

   
Goszyce  11.00 Za + ojca Oswalda Morcinek na pam. jego urodzin i całe     

++ pokrew.  
   
Sierakowice 15.30 N i e s z p o r y  
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OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE 
 

1) Dzisiejsza kolekta na nasze potrzeby , a przed kościołem z racji Niedzieli 
Miłosierdzia do puszek na potrzeby Caritas - 50% dla Caritas Diecezji i 50 % dla 
Caritas Parafii w przyszłym tygodniu na  nasze potrzeby a przed kościołem jak 
prosili dziś biskupi zbiórka do puszek na rzecz osób dotkniętych wojną w Syrii, 
szczególnie w Aleppo,  za wszelkie ofiary składam „Bóg zapłać”.   

2) Składam serdeczne podziękowania wszystkim za pomoc w przygotowaniu 
naszych kościołów do Świat Wielkanocnych, paniom za dekoracje, 

kościelnym, służbie liturgicznej organistom oraz naszej orkiestrze. 
3) Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie 

Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłosierną miłością, że 
potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że 
imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar 
miłosierdzia. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno 
zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, , 
prawdziwie zmartwychwstałym 

4) W dni dzisiejszym rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia, warto też przypomnieć 

słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W 
miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie 
powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w 
Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj 
przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami 
miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.). 

5) Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego, 
będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość św. 
Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Nasze myśli i serca 
skierujmy w stronę Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. 

6) We wtorek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. 
Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Zapraszam na procesję błagalną 
jutro w poniedziałek do Sierakowic i Rachowic na godz. 17.00  a po procesji msza 

św. o urodzaje, - we wtorek to samo w Goszycach. Dzieci zapraszam na 

procesję i mszę św. o urodzaje w poniedziałek lub wtorek, zamiast mszy św. 

szkolnej w piątek. 

7) Tydzień zakończymy liturgicznym świętem św. Katarzyny Sieneńskiej (sobota, 29 
kwietnia). Tak dalece wyróżniała się ona czynną miłością do Kościoła 
Chrystusowego i świadectwem wiary, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 
1999 roku św. Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy. 

8) W przyszłą niedzielę (30 kwietnia) – Niedziela Biblijna, która rozpoczyna                     
IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny 

9) Do dzisiejszego numeru Gościa Niedzielnego dołączony jest film                                      
pt. „Zmartwychwstały” jest epicka opowieść biblijna, przedstawiona z punktu 
widzenia niewierzącego, Trybuna Rzymskiego, który zmaga się z rozwiązaniem 
zagadki odnalezienia ciała Jezusa po ukrzyżowaniu, cena tygodnika bez zmian 

 

 

 

     Rachowice –  sprzątanie Kościoła : Przybyła  E.,  Wyciślok  J.,   Kozak  U.  

    Sierakowice - sprzątanie Kościoła (ul. Leśna i Kasztanowa) : Kubiur A., Lach L., Kowol  A., Danisz D.  
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